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Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) 1 

EDUSTAJISTON VAALIOHJESÄÄNTÖ 2 

 3 

1§ Ohjesääntö  4 
  5 
Tämä ohjesääntö toimii vaalijärjestyksenä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (SAVOTTA) edustajiston 6 
vaalia toimitettaessa.  7 

Tämän ohjesäännön lisäksi edustajistovaalin järjestämisessä noudatetaan voimassa olevia opiskelijakunnan sääntöjä.  8 
 9 

2§ Äänioikeus  10 
  11 
Edustajistovaalissa on äänioikeus kaikilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksun.  12 

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestys on salainen ja se 13 
toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä.  14 

 15 

3§ Vaalikelpoisuus  16 
  17 
Vaalikelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut opiskelijakunnan varsinaiset jäsenet, poikkeuksena opiskelijakunnalle 18 
työsuhteessa olevat henkilöt. 19 

 20 

4§ Keskusvaalilautakunta  21 
  22 
Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston asettama keskusvaalilautakunta.  23 
  24 
Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. 25 
Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Keskusvaalilautakunnan jäsenten on oltava opiskelijakunnan 26 
varsinaisia jäseniä.   27 
  28 
Keskusvaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Keskusvaalilautakunnan kokous on 29 
päätösvaltainen, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) lautakunnan jäsenistä on läsnä. Jokaisella vaalilautakunnan 30 
jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti.  31 

Keskusvaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri tai tämän estyneenä ollessa 32 
muu keskusvaalilautakunnan nimeämä henkilö.   33 

Keskusvaalilautakunta antaa vaalitoimituksesta kuulutuksen. Kuulutuksessa tulee olla mainittuna vaalipäivä, vaalin 34 
kohteena olevat edustajistovaalipaikat sekä yleinen ohjeistus vaalien toimittamisesta ja ehdokasasettelusta. Kuulutus 35 
julkaistaan ainakin opiskelijakunnan internetsivuilla, sähköpostilla ja tärkeimmillä ilmoitustauluilla. 36 
Keskusvaalilautakunta päättää muista mahdollisista kuulutuksen julkaisutavoista.  37 

Keskusvaalilautakunta asettaa edustajistovaalin toimittamista varten tarpeelliseksi katsomansa määrän 38 
vaalitoimitsijoita.  39 

 40 
5§ Vaalien toimittaminen 41 

Edustajistovaali toimitetaan joka vuosi marraskuun aikana. Edustajisto päättää edustajistovaalin ajankohdasta. 42 
Edustajiston päätöksellä voidaan myös toimittaa ennakkoäänestys. Vaali järjestetään samana päivänä kaikissa 43 
ammattikorkeakoulun toimipisteissä. Äänestys kestää vähintään kolme (3) tuntia.  44 
  45 
Erityisestä syystä keskusvaalilautakunta voi päättää, että jossakin toimipisteessä vaali järjestetään saman 46 
kalenteriviikon sisällä jonakin toisena ammattikorkeakoulun työpäivänä. Keskusvaalilautakunta voi myös päättää 47 
vaalin järjestämisestä sähköisenä. 48 

 49 
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6§ Äänestyspaikat  50 
  51 
Keskusvaalilautakunta päättää edustajistovaaleissa käytettävät äänestyspaikat siten, että koulutusyksikkökohtainen 52 
äänestys on itse toimipisteessä tai sen välittömässä läheisyydessä. Edustajiston vaali voidaan toimittaa 53 
keskusvaalilautakunnan päätöksellä myös sähköisenä. 54 

 55 

7§ Ehdokasasettelu  56 
   57 
Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa ehdokkaiden sukunimi, kaikki etunimet, syntymäaika, koulutusyksikkö, mahdollinen 58 
opiskeluryhmätunnus sekä suostumus ehdokkuuteen.   59 
  60 
Ilmoittautumiset toimitetaan opiskelijakunnan toimistolle keskusvaalilautakunnalle 7 vuorokautta ennen vaalin 61 
alkamista klo 16.00. mennessä.  62 

Keskusvaalilautakunta käsittelee ehdokasilmoittautumiset välittömästi viimeisenä ilmoittautumisten jättöpäivänä ja 63 
hyväksyy ne tarkistettuaan ehdokkaiden vaalikelpoisuudet. 64 
  65 
Keskusvaalilautakunta jakaa ilmoittautumisajan päätyttyä numerot ehdokkaille arpomalla.  66 

 67 

8§ Ehdokkuusilmoitusten julkisuus  68 
  69 
Jätetyt ehdokkuusilmoittautumiset ovat julkisia, kun ehdokkaille on annettu numerot. 70 

 71 

9 § Äänestysliput  72 
  73 
Äänestysliput toimittaa keskusvaalilautakunta. Lipussa on oltava merkintä, josta ilmenee missä vaalissa lippua 74 
käytetään. Lisäksi lipussa on oltava tila ehdokkaan numeron merkitsemistä varten.  75 

Äänestysliput tulee laskea ennen vaalitilaisuuden alkua. 76 

 77 

 10 § Vaalitilaisuus  78 
  79 
Vaalitilaisuus järjestetään keskusvaalilautakunnan määrittämässä tilassa. Tilassa tulee olla mahdollisuus täyttää 80 
äänestyslippu siten, että vaalisalaisuus säilyy.  81 
  82 
Vaalitilaisuuksissa on kussakin oltava vähintään kaksi (2) vaalitoimitsijaa läsnä koko tilaisuuden ajan.  83 
  84 
Keskusvaalilautakunta toimittaa vaalitilaisuuteen vaaliuurnan ja vaalileimasimen. Uurnan tulee olla tyhjä äänestyksen 85 
alkaessa.  86 
  87 
Keskusvaalilautakunta toimittaa vaalitilaisuuteen luettelon hyväksytyistä ehdokkaista ja heidän 88 
ehdokasnumeroistaan.  89 
  90 
Vaalitoimitsijoiden on valvottava, että vaalitilassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei harjoiteta ehdokkaiden 91 
mainontaa tai muuta vaalitulokseen vaikuttavaa toimintaa. Vaalitoimitsijat eivät saa vaalin aikana antaa sivullisille 92 
tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan.  93 

Vaalitilaisuudesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki vaalitoimituksessa läsnä olleet 94 
vaaliasiamiehet poistuessaan lopullisesti äänestyspaikalta tai äänestyksen päättyessä.   95 
  96 
Vaalitoimitsijoiden on pyynnöstä annettava äänestäjille tietoja tästä vaaliohjesäännöstä ja muista vaalia koskevista 97 
opiskelijakunnan päätöksistä ja ohjeista.  98 
  99 

 100 
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11§ Äänestyksen toimittaminen  101 
  102 
Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava vaalitilaisuudessa, pyydettävä äänestyslippu, 103 
merkittävä lippuun valitsemansa ehdokkaan ehdokasnumero, annettava lippu leimattavaksi ja toimitettava lippu 104 
vaaliuurnaan. Tällöin katsotaan hänen käyttäneen äänioikeuttaan.  105 

Äänestyslippuun ei saa merkitä muuta kuin keskusvaalilautakunnan vahvistaman ehdokasnumeron. Mikäli äänestäjä ei 106 
kykene äänestämään ilman apua, joku vaalitoimitsijoista toimii hänen avustajanaan. Vaalitoimitsija ei saa mitenkään 107 
vaikuttaa äänestyspäätökseen.  108 
  109 
Vaalitoimitsijat tekevät merkinnän äänioikeuden käyttämisestä luetteloon äänioikeutetuista. Merkintä tehdään, kun 110 
äänestäjälle luovutetaan äänestyslippu.  111 

 112 

12§ Henkilöllisyyden toteaminen  113 
  114 
Äänestäjän äänioikeus on tarkistettava ennen äänestyslipun luovuttamista. Äänioikeus todistetaan voimassa olevalla 115 
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijakortilla.  Äänestäjän on tarvittaessa todistettava 116 
henkilöllisyytensä virallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla.   117 

 118 

13§ Edustajiston jäsenten valinta  119 

 120 

Edustajistoon valitaan kaksitoista (12) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Edustajisto valitaan henkilökohtaisella 121 
suhteellisella listavaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista jäsenistä siten, että jokaiselta koulutusalalta 122 
äänioikeutettujen keskuudesta valitaan yksi varsinainen edustaja. Mahdollisesti jäljelle jääneille paikoille valitaan 123 
eniten ääniä saaneet henkilöt äänimääräjärjestyksessä. Tämän jälkeen täytetään varajäsenten paikat samalla 124 
periaatteella. Mikäli joltakin koulutusalalta ei ole tarpeeksi ehdokkaita täytetään heidän paikkansa 125 
äänimääräjärjestyksessä.  126 

Vertausluku määräytyy siten, että kaikki listalle annetut äänet lasketaan yhteen, jonka jälkeen listan suurimman 127 
henkilökohtaisen äänimäärän saaneelle tulee vertausluvuksi koko listan saama äänimäärä, toiseksi suurimman 128 
henkilökohtaisen äänimäärän saaneelle puolet (½) koko listan saamasta äänimäärästä, kolmanneksi suurimman 129 
henkilökohtaisen äänimäärän saaneelle yksikolmasosa (⅓) koko listan saamasta äänimäärästä ja niin edelleen.  130 

Mikäli edustajiston jäsen eroaa, ei enää täytä opiskelijakunnan jäsenvaatimuksia (esim. ilmoittautuu poissaolevaksi) 131 
tai tulee valituksi hallitukseen, täydennetään edustajistoa saman koulutusyksikön seuraavaksi suurimman suhteellisen 132 
vertausluvun saaneella ehdokkaalla. Mikäli saman koulutusyksikön ehdokkaalla ei voida täydentää edustajistoa, 133 
täydennetään sitä siinä järjestyksessä jatkuen kuin yllä on mainittu tilanteesta, jossa koulutusyksiköstä ei saada 134 
valittua varsinaista jäsentä. 135 

Mikäli edustajiston jäsen on estynyt tilapäisesti osallistumasta kokoukseen, kutsuu hän kokoukseen varajäsenen.  136 

Jos hyväksyttyjä ehdokkaita on vähemmän kuin vaaleissa täytettäviä edustajiston jäsenpaikkoja, valitaan ehdokkaat 137 
suoraan edustajiston jäseniksi eikä vaalia järjestetä. Varsinaisten vaalien jälkeen järjestetään avoinna olevien 138 
edustajiston paikkojen täyttämiseksi täytevaali. Valitut henkilöt käyttävät edustajiston päätösvaltaa, kunnes täytevaali 139 
on toimitettu. Vaalilautakunta määrää täytevaalin ajankohdan. Täytevaalissa noudatetaan soveltuvin osin tämän 140 
vaaliohjesäännön määräyksiä. 141 
 142 
  143 

14§ Äänten hylkääminen  144 
  145 
Annettu ääni hylätään, mikäli äänestyslipusta ei selkeästi ilmene mitä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut tai 146 
äänestyslippuun on tehty muita merkintöjä tai mikäli siinä ei ole leimaa. Hylkäämisestä päättää 147 
keskusvaalilautakunta.  148 

 149 

 150 
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15§ Äänten laskeminen ja tuloksen määrääminen  151 
  152 
Kun vaalitoimitus on päättynyt, keskusvaalilautakunta toimittaa päätösvaltaisena ääntenlaskennan. 153 
Keskusvaalilautakunta voi nimetä tehtävään tarpeelliseksi katsomansa määrän avustajia.  154 

Laskennan aluksi äänet otetaan uurnasta ja lasketaan avaamattomina. Samoin lasketaan äänioikeuttaan käyttäneiden 155 
lukumäärä. Tietojen tulee täsmätä tilaisuudesta tehtyjen pöytäkirjojen kanssa.  156 
  157 
Tämän jälkeen äänestysliput avataan, tarkastetaan ja lasketaan. Ne äänestysliput, joita ehdotetaan hylättäviksi, 158 
erotetaan eri ryhmäksi.  159 
  160 
Välittömästi ääntenlaskennan jälkeen keskusvaalilautakunta määrää voimaan vaalin tuloksen ja tulos tiedotetaan 161 
jäsenistölle ainakin opiskelijakunnan kotisivujen kautta. Tarkistuslaskenta suoritetaan välittömästi ääntenlaskennan 162 
jälkeen. Virallinen vaalitulos julkaistaan vaalipäivää seuraavana päivänä. Lisäksi vaalitulos ilmoitetaan sähköpostilla 163 
yleisesti opiskelijoille ja vaaliasiamiehille.   164 
  165 

16§ Vaalivilppi  166 
  167 

Vaalivilppiin syyllistyy henkilö, joka 168 
1. ostaa tai myy ääniä 169 
2. ottaa osaa vaaleihin toisen nimissä 170 
3. äänestää useammassa kuin yhdessä paikassa tai muuten useamman kerran 171 
4. estää toista äänestämästä 172 
5. pakottaa toisen äänestämään 173 

 174 
Vaalivilppiin syyllistynyt henkilö menettää äänioikeuden neljäksi (4) vuodeksi. Hän ei voi myöskään asettua tuona 175 
aikana ehdolle. Hänet voidaan myös keskusvaalilautakunnan aloitteesta haastaa oikeuteen. 176 

 177 
17§ Valittaminen  178 
  179 
Opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalin kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä sekä 180 
ääntenlaskusta kahden (2) viikon kuluessa vaalin tuloksen julkistamisesta. Valitukset osoitetaan 181 
keskusvaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti. Edustajisto voi ottaa käsittelyyn keskusvaalilautakunnan 182 
päätöksen kahden (2) viikon kuluessa mikäli päätöksentekijä näin haluaa. Sen jälkeen jäsenellä on mahdollisuus 183 
valittaa Kuopion hallinto-oikeuteen.   184 
  185 
Vaalissa syntyneet äänestysliput ja asiakirjat on säilytettävä lukitussa tilassa kunnes valitusaika on kulunut umpeen ja 186 
mahdollisesti tehty valitus on ratkaistu. 187 

 188 

18§ Vaaliohjesäännön muuttaminen ja voimaantulo  189 
  190 

Lisäyksistä ja muutoksista tähän vaaliohjesääntöön päättää opiskelijakunnan edustajisto kahden kolmasosan (2/3) 191 
ääntenenemmistöllä. Tämä vaaliohjesääntö ja siihen tehdyt muutokset tulevat välittömästi voimaan edustajiston 192 
kokouksen päätöksen jälkeen. 193 


